
 

 
 

 
Referat Bestyrelsesmøde

 
Tidspunkt:  25.11 2014 
 
Deltagere: Steen, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Jesper, Ole Ø 
Afbud:   
 
Referent: Kirsten 
 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarlig 

Referat fra sidst 
og godkendelse 

Referat fra 01.10 2014 godkendt.  alle 

Emner til 
kasserer:  

Peter Rose  

 

alle 

Emner til 
Formand:  

Peter Graupner 

 

alle 

Ex ord 
generalforsamling 
10.12 2014 
klokken 19.30 

Indkaldelse udsendt.  

Dirigent: Per Selmose, Referent: Jesper Konradsen 

Kirsten 

Forslag til 
vedtægts ændring 
§7:  

 

 

 

 

 

 

 

Efterlysning af 
folk til:  

‐ kontorfunktion 

 ‐ jollehus 

 ‐ terrasse 

Til ex ord gf: power point af først den gamle formulering og 
derefter den nye. 

 

Ny formulering:  

Formel indkaldelse til generalforsamling sker på klubbens 
hjemmeside samt på klubbens opslagstavle. Derudover 
orienterer bestyrelsen klubbens medlemmer via de 
mailadresser der fremgår af klubbens register. 

 

 

Ikke en del af generalforsamlingen, men efterlyses 
umiddelbart efter generalforsamlingen, med henblik på 
senere indkaldelse, når projekterne sættes i gang. 

Steen 
 
 
 
 
Steen og 
Mads 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten 



 ‐ klubhus 
udlejningsmester 

 

 Klubhusudlejnings 
regler, bl.a. hvor 
tidligt kan man booke 
uden, at det går ud 
over klubhusets 
oprindelige formål og 
valg af ansvarlig? 

Ole nedsætter udvalg til at udarbejde regler for udlejning af 
klubhus. Vi hæver udlejningsbeløb og giver forhøjelsen til 
udlejnings-viceværter som kompensering for ekstra 
fremmøde. Praksis aftales når ny kasserer er med til møde. 
Obs at der ikke kan aftales langt frem, da det vil spærre for 
sejlsportsarrangementer. 
Sejlsæson skal def. 

Ole 

Vedligehold af 
Jollehus , 
Vicevært 

 

 
1. Udskiftning af 2 stk. defekte afbrydere. 
2. Hvor der mangler lysrør (4 stk) skiftes  både armatur og rør.  
3. Sikring af afløbsrør i pigeomklædning.  
 
Flytte forsikring fra Roklubben til egen eltavle.. 
Resten af forbedringerne i jollehuset afventer møde mellem 
EM og ES. 
 
Jesper Jacobsen inviteres til at se på gulve m.v.  
 
Henning er vicevært.  
Senior klubbens tilbud om hjælp til maling m.v. modtages. 
Klubben giver frokost med en øl til, til dem der sætter i stand. 

Kirsten 
 
 
 
 
 
Kirsten 
 
 
Jesper H 
 
Kirsten 
 
Kirsten 

(Medlem af 
Ligaforeningen for 
500kr/ år) 

Udsættes  

(Møde ES/EM) Udsættes  

(Ungdomsrep. i EM, 
Jørgen Lokdam har 
medlt sig ud af ES) 

Udsættes  

Gavl klubhus' ‐ træ 
ødelagt) 

Udsættes  

Ny www, beskriv 
hvad udvalg ønsker 
på www, må Ole L gå 
i gang? 
 

Kalender med bookninger og aktiviteter. 
Jesper ønsker, at beholde sin velfungerende www, det kan vel 
løses med et godt link. 
Vi ønsker bredt, at kunne lægge op selv i bestyrelsen. 
Ole Lundskov er webmaster og superviser. 
Kirsten og Ole snakker med Gösta om ny www. 
Udvalg og næstformand, snart med flere ser på indhold, 
reviderer og opdaterer. 
Sportsbåde, laser m.v. skal kunne bookes 

Kirsten 

Containere til sejl 
til jolleafdeling 

 

Der arbejdes på flere mulige containere, men der ingen 
endelig løsning. 

Pernille 



Rengøring af 
klubhus, bedre 
ordning 

 

Rammer for rengøring trækkes op, der tages kontakt til 
rengøringshjælp med henblik på afklaring af problemer og 
mulige løsninger. 

Ole 

Vestvendt 
terrasse ved 
klubhus 

 

Igangsættes når frosten er af jorden og arbejdshold har meldt 
sig. 

Ole 

 Idrætsleder Akademi Kirsten ønsker kursus række, Idrætsleder Akademi til 1000kr, 
med efterfølgende mulighed for tilskud. Bevilges. 
Der er generelt ønske om at ny vide deles i bestyrelsen når vi 
har været på kursus. 

Kirsten 

Evt. 

 

- Orinetering:- Klubkonf 21-22.11 - deltagelse fra ES: 
Jesper H + Kirsten R + Nanna R(jury) + Martin(BL) +Jonas 
for OCD, Mads og Steen kunne ikke. 

 

Tema aftener 

 

 

 

 

Sportsbådsmiljø 

Det er tiltagende svært, at finde foredragsholde der tager ud 
for vin alene. FTLF vil gerne holde foredrag og tage entré 
også for vores medlemmer. Entré er ok. 
FTLF får et maksimum antal, for at sikre at der er plads til ES 
medlemmer. 
 
 
Der mangler i ES et tilbud til de sejlere der vokser ud af Læser 
Jollen og endnu ikke er "kølbådsklar". Et sportsbåsmiljø kunne 
være oplagt, det kunne være i form af købe / leje 2 stk. J70´er, 
eller anden sportsbåd.  
Vi tænker, at sportsbådene kan bruges i ES sportsbådsmiljø 2 
dage pr uge og til 2. års skolebådselever 2 dage om ugen. Det 
giver formentlig fredag, lørdag og søndag, hvor sportsbådene 
vil kunne Bookes for et beløb. 
Der tales om en ekstra betaling for brug af sportsbåde og 
andre klubbåde, både i sportsbådsmiljø og i skolebådsmiljø og 
i booking.  
 

 
Peter 
 
 
 
 
 
Kirsten 

   
 
Næste møde: Planlægges før vi forlader generalforsamlingen 10.12 2014. 
 


